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HET MEEST EXCLUSIEVE VEILINGHUIS 
VOOR DUIVEN TER WERELD ANNO 2016

A R T I K E L

PIPA is en blijft een fenomeen. Ooit gestart als een hobby-
project van een student in het jaar 1999, ontwikkelde het 
zich pijlsnel tot de absolute marktleider in het veilen van de 
meest exclusieve duiven. Wat is het geheim van dit onge-
looflijke succes ?

Nooit is de focus van het bedrijf groei geweest of zoveel 
mogelijk omzet draaien. Toch, en dat gebeurt vaak als het 
eigenlijk niet je drijfveer is, groeide PIPA heel snel en wordt 
er voor een ongelooflijke omzet aan duiven verkocht. Op de 
10 jaar dat er nu duiven geveild zijn, werden er al voor om 
en bij de 125 miljoen euro aan duiven verkocht door PIPA. 

Alle duurste veilingen, alle duurste duiven, ze staan allemaal 
op PIPA’s erelijst.

Wat is het geheim van dit ongelooflijke succes ? We gingen 
op de koffie bij de geestelijke vader van PIPA, en de man 
die ook vandaag nog dagdagelijks de leiding heeft, Ni-
kolaas Gyselbrecht.

We vallen met de deur in huis. Veilinghuizen schieten als 
paddestoelen uit de grond. Wereldwijd zijn er wellicht al 
honderden. Maar jullie zijn uniek en steken er bovenuit. 
Wat doen jullie anders dan de anderen? Wat is de reden 
van jullie succes? 
Het succes van PIPA heeft vele oorzaken en factoren. Maar 
voor mij is en blijven 2 aspecten het allerbelangrijkste :
1 - de mensen die je kiest rondom jou. En dan heb ik het 
over de mensen in de ruimste zin, dat gaat van je venno-
ten (in dit geval mijn broer Thomas en mijn vader Carlo), je 
personeel, je free lance medewerkers, agenten, de duiven-
melkers waarmee je werkt, andere leveranciers, de kopers, 
kortom alle mensen die betrokken zijn van heel nabij of 
van iets verder af. De keuze voor die mensen zijn cruciaal 
in het succes van je onderneming. Zij bepalen alles. Als wij 
als bedrijf gaan samenwerken met gelijk wie, dan vind ik de 
persoonlijkheid en de betrouwbaarheid van die partner het 
meest cruciale aspect. Want de groep van mensen die hier 
opgesomd staan zijn de bouwstenen van je bedrijf. Mensen-

kennis is dus iets wat heel belangrijk is in ondernemen. En 
daar staat of valt alles mee. 
Ook bij jullie in Nederland zijn we trots op de mensen die 
ons vertegenwoordigen Ad en Jawin en de leveranciers 
waarmee we samenwerken.
2 – het tweede aspect is dat je als bedrijf nooit geld of korte 
termijn gewin op plaats nummer 1 mag zetten in het ma-
ken van belangrijke beslissingen. Geld is als onderneming 
belangrijk, want je moet bepaalde kosten betalen. Maar het 
mag nooit je belangrijkste criterium zijn om iets al dan niet 
te doen als bedrijf. Wij hebben bvb. al vaak vele tienduizen-
den euro’s laten liggen van veilingen die we niet gedaan 
hebben omdat we er geen goed gevoel bij hadden of omdat 
we dachten dat onze kopers niet zouden slagen met de 
aangeboden duiven.

Hoe bekijkt men in het buitenland de Belgische en Neder-
landse postduif?
Het is gewoon zo dat België en Nederland nog altijd boven-
aan het lijstje prijken van meest begeerde duivenlanden ter 
wereld. Ook de ons omliggende landen zijn belangrijk in de 
export/verkoop van duiven. Wat je wel vaststelt is dat er ook 
in veel andere landen mensen zijn die duiven kweken en 
verkopen, alsook zie je een trend dat onze grootste afzet-
markt China, ook meer en meer zelf duiven gaat kweken. 
Dit betekent niet dat men minder duiven wil vanuit Euro-
pa, maar het zou wel kunnen zijn dat men zich op termijn 
deels gaat bevoorraden in het binnenland en dat men iets 
selectiever zal worden wanneer men duiven zal importeren 
vanuit Europa.

Hoe ontwikkelt de duivensport zich in Nederland volgens 
PIPA?
In Nederland wordt maar één nationale vlucht georgani-
seerd op de Eendaagse Fond; in België speelt men meerde-
re nationale vluchten per weekend.

Ik begrijp uiteraard dat het minder makkelijk is om natio-
nale vluchten te organiseren in Nederland omwille van de 
geografie. 

Groepsfoto alle PIPA medewerkers.

Thomas, Carlo en Nikolaas
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Maar toch moet je een buitenlander maar eens proberen 
uitleggen dat er in Nederland een nationale jonge duiven-
vlucht is die jullie de “Derby der Junioren” noemen en dat 
wij op die dag verslag naar onze buitenlandse duivenvrien-
den doen en dat we dan ineens 4 winnaars hebben : 1e 
Nationaal Gien in Sector 1, een 1. Nationaal Sens in Sector 
2, een 1e  Nationaal Melun in Sector 3 en een 1e Nationaal 
Morlincourt in Sector 4. 
Veelal krijgen we dan de vraag van wie de beste was van 
die dag…..want het is tenslotte een nationale vlucht. Echter 
is elke vergelijking op de prestaties onmogelijk en is er dus 
geen beste aan te wijzen. Dit is voor de commercie niet 
goed maar ook qua uitdragen van de duivensport naar de 
buitenwereld niet uit te leggen. De vele versnipperingen, 
dat is iets wat in Nederland ons inziens toch anders zou 
moeten kunnen. Als jullie met één Afdeling in Duffel lossen 
gebeurt het niet zelden dat er in zes verschillende groepen 
gelost gaat worden. Waarom niet alles gelijk los en uitsla-
gen gesplitst en bij elkaar… voor ieder wat wils… maar door 
het lossen in groepen worden enkel maar kleinere aantallen 
gelost, kans op kruislossingen, meerdere liefhebbers zitten 
‘ongunstig’ etc. Dat kennen wij in België gelukkig niet. Wij 
vinden het raar dat er in Nederland nooit wordt gesproken 
over grotere concoursen. 

Dat Nederland geografisch te lang is om 5 of 6 dagfond-
vluchten tegen elkaar te vliegen is een feit maar maak dan 
een minimale splitsing. Want wat is nu mooier dan 5 of 6 
dagfondvluchten te organiseren waar liefhebbers voor gaan, 
met grote aantallen duiven in concours en waar nog presti-
ge bij komt kijken. Speel bijvoorbeeld met de afdelingen 1 
t/m 7 tegen elkaar en 8 t/m 11 en organiseer twee keer per 
jaar een echte Nationale Dagfond. Iedereen kan winnen, 
mits goede duiven in goede doen. Dat is ook dit jaar vanuit 
Châteauroux gebleken. De nationale winnaar kwam dit jaar 
uit Friesland, de tweede werd gewonnen in Zuid-Holland, de 
zevende zat in Noord-Holland, etc. etc. en dit is maar een 
klein voorbeeld. Versnippering is nergens goed voor…ook 
niet voor de Nederlandse duivensport. 
Winnen we nu liever een eerste tegen 536 duiven of pak-
ken we liever een eerste tegen 47.000 duiven… u mag het 
zeggen..!! U mag ook raden welke duif voor ons commer-
cieel aantrekkelijker is om naar het buitenland te verkopen 
(het is en blijft ons vak hé)

Kan je iets meer vertellen over de PIPA Rankings die jullie 
gemaakt hebben?
We stellen vast dat deze PIPA Rankings een enorme meer-
waarde geven aan de Belgische en de Nederlandse liefheb-
bers. We krijgen ook al vanuit verschillende andere landen 
de vraag om de rankings te gaan berekenen voor hen. Al 
gaan we het voorlopig houden op België en Nederland.

We merken aan de vele reacties die we van de Nederland-
se liefhebbers ontvangen dat het van een toegevoegde 
waarde is op de huidige competities zoals die momenteel 
in Nederland gekend zijn. Het verschil tussen de PIPA-ran-
kings en de overige competities is dat alle vluchten tellen 
en hierdoor de allerbeste duif van het ganse jaar op de des-
betreffende discipline naar voren komt. De winnaar van een 
Ranking wordt dus niet een duif die enkel in een bepaalde 
periode goed heeft gevlogen of op de vluchten die er voor 
aangewezen zijn  maar de winnaar van een PIPA-ranking 
is de allerbeste duif dat jaar op alle vluchten die voor die 
discipline in aanmerking komen. 

Zijn jullie een puur veilinghuis met of doen jullie ook nog 
aan redactie?
Vooraleer we echt een bedrijf geworden zijn in 2006 heb-
ben we een 6-tal jaar nagenoeg alleen redactie gedaan, je 
zou kunnen zeggen dat het voor een stuk in ons DNA zit. 
Ondanks het feit dat we onze inkomsten halen uit de veilin-
gen en vooral gekend staan als het meest exclusieve vei-
linghuis van duiven ter wereld, investeren we nog altijd heel 
flink in onze redactie. De rankings bijvoorbeeld is redactio-
neel, ook de live verslaggeving tijdens het vluchtseizoen en 
dit in Nederlands, Engels, Chinees, etc wordt nog altijd door 
PIPA gedaan. Ook maken wij reportages van de meeste 
mensen die gewonnen hebben in onze rankings. Bij PIPA is 
iemand full time in dienst voor de redactie, en hebben we 
een groot team van schrijvers en vertalers die op free lance 
basis voor ons werken.

Is PIPA enkel voor de happy few of is iedereen welkom bij 
jullie om duifjes te verkopen?
Uiteraard zijn we het meest gekend voor onze exclusieve 
veilingen en onze dure duiven. Het is echter zo dat we 
naast onze vaste waarden regelmatig ook aan nieuwe 
topliefhebbers waar we sportief en menselijk in geloven een 
kans geven om met ons in zee te gaan. Dit enkel als we er 
een lange termijn perspectief in zien. We werken nooit op 
korte termijn, we gaan enkel duifjes brengen van iemand als 
hij voldoet aan onze criteria en dat is niet alleen de kwali-
teit van de duiven. Uiteraard is dat een minimumcriterium, 
maar even belangrijk is de mens achter de liefhebber. Is er 
een match met de filosofie van het bedrijf? Is het een be-
trouwbare lange termijn partner waarin wij als bedrijf willen 
investeren? 
Naast de lange termijn samenwerkingen met betrouwba-
re en nieuwe leveranciers die jaarlijks een bepaald groep 
jonge duiven aanbieden op PIPA, zijn wij ook enorm sterk in 
het veilen van totale collecties duiven, jammer genoeg gaat 
dit soms gepaard met minder leuke zaken, gezondheidspro-
blemen, sterfgevallen, scheidingen,… maar het is de realiteit. 
We zitten met een vergrijzende populatie bij de duivenmel-
kers en daardoor moeten sommige mensen noodgedwon-
gen afscheid nemen van de sport. Daar vinden wij het vaak 
een uitdaging om ook voor minder bekende liefhebbers een 
mooi resultaat neer te zetten. Groot of kleine omzet, grote 
of kleine verdienste, de voldoening halen wij uit het feit dat 
we een mooi project kunnen neerzetten en samen met de 
duivenmelker en/of zijn familie nog een laatste mooi eerbe-
toon kunnen brengen aan de carrière van de liefhebber.

Adwin en Jawin zijn verantwoordelijk voor 
de Nederlandse markt.

U heeft nog tot 3 januari de tijd om uw abonnementsgeld 

over te maken, zie acceptgiro Spoor 40.

Indien u abonnee wenst te blijven graag z.s.m. overmaken! 

Gaat u pas na 3 januari betalen dan zullen wij geen boekjes 

nazenden.




